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La oss vandre i lyset og elske hverandre
av Siv-Frida Høgmo

I fra min barne- og ungdomstid på Elvevoll så var det mørkt hver senhøst og vinter 
om kveldene, siden vi ikke hadde fått veilys. Da brukte jeg å gå turer i mørket og 

ble innimellom belyst på i møte med biler som passerte meg, og jeg fikk litt lys på 
veien i fra hus som lå langs veien. Jeg var ikke mørkeredd og likte stillheten med 
disse turene. Og jeg følte mer ubehag av å få langlysene i fra bilen  på meg i mørket, 
og i tillegg å bli sett av sjåføren. Dette kjenner jeg på fortsatt som voksen. Skal jeg 
overføre dette videre til mitt eget liv, så er det ikke alltid like artig å bli avslørt av 
noen for dumme ting  som jeg har gjort.

I Johannes første brev kapittel 1. 5-9 kommer det en stor oppfordring til deg og 
meg: Lev i Lyset. Dette er den beste oppfordringen Gud ønsker for mitt og ditt liv, 
at vi skal holde oss til Jesus som er det sanne lys. Det er i fellesskap med Jesus både 
du og jeg får tilgivelse for det gale vi har gjort, gjennom hans død og oppstandelse, 
hvis vi forteller ham om dette. Da skal vi få en ny start (tilgivelse) og fortsette vi-
dere våre liv i fellesskap med ham og hverandre. Det er best for meg og deg å leve 
i fred og harmoni med hverandre, men det er ikke alltid like lett å få det til fordi vi 
er mennesker både på godt og vondt.

Gud har gitt deg og meg et ord (løfte) om at Gud er kjærlighet, i Johannes første 
brev kapittel 4. 10-11. Det er gjennom Guds kjærlighet, at du og jeg kan få krefter 
og vilje til å elske oss selv og hverandre. I Den lille bibelen i Johannes 3.16 beskri-
ves Guds kjærlighet så tydelig for deg og meg: «For så høyt har Gud elsket verden 
at han ga sin sønn, den enbårne for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, 
men ha evig liv».

Da er oppfordringen 
fra Gud til deg og meg, 
i denne førjulstiden og 
mørketiden, å leve i ly-
set og elske hverandre, 
fordi Gud elsket oss 
først! Amen!

Inspirasjon til denne 
andakten er hentet fra 
sangen:
«La oss vandre i lyset» 
Salmer 2013, nr. 431

Livets gang og livets høst er en 
periode som vi er inne i i skri-

vende stund. Det nærmer seg Alle 
Helgens dag. Begivenheter i nær-
miljøet og verden for øvrig, kan få 
oss til å tenke at det bare er mør-
ket og vintertid som nærmer seg.  
Men, Jesus understreker at han er Ver-
dens lys. Dette ser vi også gå igjen 
som tema i andakten som handler om å 
vandre i Guds lys. 

Dette nummeret av menighetsbladet tar 
som vanlig for seg livsfasenes gleder 
og sorger. Fra barneopplegg og familie-
gudstjenester i kirka, via konfirmantju-
bileum til et tilbakeblikk i spalten «Min 
barndoms jul». 

Så ser vi også fremover. Når første num-
mer kommer ut i 2018, har allerede sola 
kommet tilbake. Så det så!               tae

Gi 100!

Konto: 4776 16 83124

Menighetsblad for Dyrøy drives 
ved hjelp av annonseinntekter 
og frivillige gaver. Et lite bi-
drag fra mange betyr at vi kan 
fortsette å gi ut bladet som har 
eksistert i snart 50 år - i lange 
perioder sammen med Sørreisa.
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Ferske konfirmanter i 1953

Bakerste rekke fra venstre: Lill Wangberg, Hugo Wangberg, Roy Storvoll, Magne 
Gamst, Jan Martinsen, Arvid Vangen og Britt Holm Skogly.
Midterste rekke fra venstre: Dag Østrem, Rolf Harry Hansen, Harald Myrholt, Anne 
Grete (Abrahamsen) Wiggen, Oddrun (Storvoll) Paulsen, Tove Hind Seljenes, Ann 
Mari (Johansen) Nordbø og Elin Bjørkeng.
Første rekke fra venstre: Herdis Elise Henriksen, Aslaug Eriksen, Britt Janne Knutsen 
Wangberg, Hilde Espejord, Gunn Marit (Hansen) Iversen, Berna Hind og sokneprest 
Thor-Arne Ervik.            (foto: Erling Holmen)

Søndag 24. juni 2017 var vi invitert til 50-års konfirmasjonstreff i Brøstad kirke. 
Årskullet 1952/53 ble konfirmert i lag i 1967 og vi var hele 67 konfirmanter - av 

disse er dessverre 7 gått bort.

Vi var 21 stykker som møttes og flere kom langveis fra. Tror alle syntes det var vel-
dig artig å møtes, noen hadde ikke sett hverandre på 50 år! Først deltok vi på guds-
tjeneste hvor vi ble presentert for menigheten.

Etter gudstjenesten møttes vi i menighetssalen hvor vi fikk servert nydelig lam-
megryte med fløtegratinerte poteter. Til dessert/kaffe fikk vi amerikansk ostekake.
Vi hadde en veldig trivelig søndag i lag.

Tusen takk til dere som inviterte oss til denne hyggelige sammenkomsten!
Britt Janne Knutsen Wangberg

Bak fra venstre: Markus F. Sæbbe Haraldsvik, Martin Ertzaas, Elias R. Skjervheim 
og Henrik M. K. Edvardsen. Foran: Viktoria Johansen, Tonje Hågbo Karlsen, 
Natthanan Saengtapun, Karine E. Goos og Kevin Fristad.    (foto: Jim Edvardsen)

Ferske konfirmanter våren 2017
av Thor-Arne Ervik

Også Jesus var konfirmant! Og han var kanskje bare 12 år da han 
hadde sin Bar Mitzvah. I menighetsbladet presenterer vi gladelig 50 
år gamle konfirmanter og årets nykommere. Her er konfirmantene for 
dette skoleåret.

Årets konfirmanter i  Dyrøy  ble pre-
sentert for menigheten i egen guds-

tjeneste i Dyrøy kirke den 24. septem-
ber. For skoleåret 2017-18 har vi nå ni 
påmeldte og håpefulle konfirmanter. 

På gudstjenesten fikk menigheten vite 
mer om hva årets konfirmanter heter. 
Konfirmantene deltok aktivt med bøn-
nelesning, tekstlesning, lystenning og 

dramatisering av en bibeltekst fra Mar-
kus evangelium. 

Budskapet i gudstjenesten hadde nær 
forbindelse med den dramatiserte for-
tellingen om Jesus som helbreder en 
stum og døv mann. Jesus ble kjent, kan-
skje han ble kjendis?!  Nyheten om han 
spredte seg til alle jordens ender, også 
hit nordover til Dyrøy. Da han forlot 
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disiplene på Oljeberget i Jerusalem før 
han ble tatt opp til himmelen, gav han 
dem oppdraget om å døpe og lære opp 
alle i hele verden til å bli Jesu elever el-
ler etterfølgere, disipler.

Så hvem vet hva fremtiden bringer? Det 
er ikke sikkert at Jesus visste hva som 
ventet ham da han var konfirmant (Bar 
Mitzvah), for han begynte sitt virke først 
som 30-åring.

Konfirmantene skal oppleve en del ting 
sammen med andre ungdommer i lø-

pet av kommende konfirmantår. Leir i 
februar måned sammen med Sørreisa, 
lysmesse, mørketidsgudstjeneste, en ak-
tivitetskveld på Midtnatta på Bardufoss 
sammen med 400-500 andre konfirman-
ter, undervisningssamlinger i kirka m.m.  

I Brøstad kirke ligger et kjede med ni 
hjerter med konfirmantenes navn  ved 
alteret, slik at både menighet og prest kan 
be for konfirmantene gjennom hele året. 

Vi sier velkommen til årets konfirmanter 
i Dyrøy menighet! 

4-åringer og Kirkerotter...

I år som foregående år betyr høstens inntreden ikke bare gule blad  på 
trærne og kaldere kvelder, men også familiegudstjenester med fokus 
på barna. I tillegg er det samlinger i kirka i etterkant. 

Gjennom trosopplæringen mottar 
både 4- og 6-åringene sin egen kir-

kebok. Først med høytidelig besøk i kir-
ka på en gudstjeneste, dernest samlinger 
i kirka i Barnehage-/SFO-tid. 

Først ute var fireåringene som fikk "Min 
Kirkebok". På samme gudstjeneste var 
femåringene invitert. De fikk DVD-en 
«Kirkerottene».  

Familiegudstjenesten var denne gangen 

farget av årets Luther-
jubileum og hadde 
som tema: «Skapelsen 
er ikke til salgs». 

Et mer familievenn-
lig og lokalt tema ble 
tatt opp i Brøstad kir-
ke den 17. september. 
Hvem har skapt både 
deg og meg, og alle 
blomstene, fuglene, 
og stjernene? Jo, Gud 
i Himmelen. 
Jesus fortalte gjerne 
fortellinger med ut-

«Kom og se hva jeg har med meg!» Spennende å kikke ned 
i plastposen til presten...                    (foto: T.S. Østrem)

Her er 4-åringene samlet i kirka for å se nærmere på 4-årsboka, synge sangene 
og lære mer om Jesus og kirka vår.  Fra venstre: Helmer Forså, Steffen Hagensen 
Karlsen, Telma Tomasdottir Rognli og Evan Lillegård.       (foto: Siv-Frida Høgmo)

gangspunkt i naturen. Dermed var det 
naturlig å se hva en kan finne i Guds frie 
natur her i Dyrøy. 

Barna var flinke og delaktige sammen 
med presten i prekenen, og kunne nav-
net både på det som fantes i jorda (med 
unntak av søtpotet som nok ikke gror her 
nord?!) og i sjøen ved fjæra. 

Dessverre fant også presten søppel i 
fjæra, plastikk og tomflasker og mye 
annet. Slik kan vi ikke ha det. Vi må ta 
vare på naturen som Gud har skapt for 
oss, og passe på den på en bedre måte! 

En fin dag ble avsluttet med gulrotkake 
og kringle til kirkekaffenog saft. Takk til 
Siv-Frida og Astrid som hadde bakt! 

tae
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På kryss og tvers i det Hellige Land
av Thor-Arne Ervik

Endelig skjedde det. Jeg fikk reise ditt det virkelig skjedde. Til Israel. 
Bibelens land. Mitt reiseprosjekt var av nysgjerrig og faglig art. 

over i reisemodus, med bussreiser og 
norsk og svensk guiding,  til bestemte 
dagsmål som Caesarea Maritima, Akko 
(korsfarernes by), Nasareth, Genesaret-
sjøen, Dødehavet, Megiddo, Jaffa osv. 
Her går man bokstavelig talt midt i his-
torien og bibelhistorien, både det gamle 
og det nye testamentet. Spesielt i Jerusa-
lem. En herlig kaotisk by med innhold, 

Jeg fikk ikke forstyrret mitt 
barndoms søndagsskole-

bilde, for et slikt bilde hadde 
jeg ikke fra før, ikke før i vok-
sen alder. Endog er jeg i tillegg 
ikke kirkehistoriker faglig sett 
og har heller ikke studert he-
braisk. Så her var jeg relativt 
sett helt ute og sykla. 

Israel ble på mirakuløst vis et 
eget land i 1948. Siden den 
gang har mye hendt. Denne 
lille epistelen dreier seg imid-
lertid om en reise jeg og min 
kone, Siv-Frida Høgmo, ende-
lig fikk både mot og mulighet 
til. I juli i år reiste vi med en 
hyggelig gruppe via tidligere 
Si-reiser, nå heter de Plussrei-
ser.  14 dagers sommerferie i 
Israel, med utgangspunkt i ba-
debyen Netanya, og 3-4 dager 
i Jerusalem. 

Etter 3 dagers akklimatisering 
og «Sydenferie», gikk man 

der, men også mange forskjellige fol-
keslag. Innenfor Israel finner du kristne 
i alle forskjellige retninger, inkludert 
koreanske studenter som sang «Han er 
min glede, han er min sang»,  midt i Je-
rusalems svar på Karl Johan (gågata). 
Det finnes arabiske byer og kvarterer 
og landsbyer, drusere, etiopiere, nor-
ske, danske osv.

Som om ikke det er nok, er det et land 
nært knyttet til utrolige tekniske nyvin-
ninger og et jordbruk i verdensklas-
se, som visstnok kan høste produkter 
året rundt, inkludert dadler fra daddel-
palmer i ørkenen. Til sammenligning 
kan man se Israel som en grønn oase i 
Midtøsten, og dette i mer enn en betyd-
ning av ordet.

Om du er glad i historie, Midtøsten, bi-
belhistorie, god mat og særdeles høy 

sjel og tonnevis med åpenbare og skjulte 
konflikter. 

I tillegg får man et visst innblikk i 
hvordan Israel er skrudd sammen som 
moderne land. Det er både et seku-
lært land, og et land med et nokså re-
ligiøst sammensatt folk. Her bor, hvis 
man tenker nøyere etter, ikke bare jø-

Austrian Hospice

varme (en dag hadde vi 44 grader!), bør 
du absolutt ta turen til Israel, Bibelens 
land. 

Jeg følte jeg fikk en ny dimensjon 
over bibellesningen med å ha vært der 
nede. Fortsatt er det en del problem-
stillinger som melder seg, men i ut-
gangspunktet følte vi oss faktisk tryg-
ge på tur.  

Det kunne vært skrevet og sagt mye 
mer, men da hadde mine betraktninger 
fylt mange, mange sider...  For å si det 
sånn: Lesing av Jesaja 25 og Salmenes 
bok blir ikke det samme igjen!! 

Plussreiser i 44 grader pluss. Siv-Fida og Thor-Arne foran bymuren mot gamlebyen.
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Det er ikke jul før 
Askepott har fått sin prins

stua. Det var denne dagen i året det var 
TV for barn på dagtid. Donald og ven-
nene hans. Og ikke minst: Tre nøtter til 
Askepott.

Den fantastiske eventyrfilmen med en 
sterk og selvstendig Askepott som med 
humor og oppfinnsomhet lurer prinsen 
og dessuten er bedre enn ham både til å 
ri og skyte. For en forbilledlig prinsesse. 
For en film. Tenk at denne filmen fort-
satt sendes, et kvalitetsprodukt av sin 
tid, fra 1973. Faktisk ikke fra USA, men 
en samproduksjon mellom Øst-Tysk-
land og Tsjekoslovakia. Vi ser den den 
dag i dag, den jul i år og alle år, vi må se 
den. Slik jeg satt med mine søsken, mine 
foreldre, kan jeg nå sitte med min mann 
og mine barn og se den samme filmen. 
Når Askepott etter lang kamp også i år 
får sin prins, da er det jul igjen. 

Ikke mange år senere var vi med å pyn-
te juletreet. Vi er større og med på mer 
og mer. Julaften morgen får vi bære ut 
julegavene. Fram til nå har gavene lig-
get i skapet. Nå får de komme ut, fram i 
lyset og under treet. Nå er de til å ta og 
føle på. Å, dette hav av gaver. Til oss alle 
sammen. Så mye, så mange. Og hvert år 
de samme kommentarene: i år er det 
vel ekstra mange gaver. Men så er det 
nå i 2017 det er langt flere gaver. Vi er 
blitt mer velstående. Det er en økt til-
gjengelighet av ting til en langt på vei 
overkommelig pris. Det er mer å velge 

Julen er en god pause fra 
mørketida, og juletida er 
tradisjon. Vi minnes alle 
opplevelser fra barn-
dommen - minner vi tar 
vare på. I år er det Ellisiv 
Lindkvist som deler min-
nene med oss.

høytiden, den økende materialismen 
og stresset i forkant så klarer jeg ikke 
å la være å glede meg til jul. Selv som 
ung voksen uten egen familie, der man-
ge mente jula var barnas høytid og jeg 
verken var barn eller hadde barn, så 

i, flere butikker, flere ting i omløp. 

Kan likevel gleden og magien være den 
samme? Det kan det vel? Det er vel ikke 
slik at vår barndoms jul er den eneste 
rette? Også vi hadde langt flere julega-
ver enn våre foreldre. Ting endrer seg. 
Ting gjentar seg. Julekalenderen, som 
mamma har sydd, gleden over å finne 
noe der hver dag i desember før jeg går 
til skolen. Det er den samme julekalen-
deren jeg henger opp nå og putter noe i 
hver lomme. Det er fortsatt en glede og 
spenning, selv om det nå er dattera mi 
som åpner den lille kalenderpakken. 

For nå er det jeg som har ansvaret for 
hennes barndoms jul. Og jeg klarer ikke 
å la være å glede meg til den. 

Ellisiv Lindkvist

Som voksen har jeg møtt mange som 
ikke liker jula. Det er stress i for-

kant, vanskelige familiære relasjoner 
mens det pågår og ofte lettelse når det 
er over. Og selv om jeg kan være enig 
i at det finnes utfordringer knyttet til 

gledet jeg meg til jul. 

Barndommen, julaften 
morgen: å komme ut i 
stua og der står juletreet, 
ferdig pyntet. 
Jeg våknet alltid tidlig på 
julaften, yr av spenning, 
krøp ned til enden av sen-
ga der strømpebuksa var 
knytt fast i sengestolpen 
og det lå mandarin i den 
ene foten og sjokolade i 
den andre. Så var det inn i 

Yr av spenning - endelig 
er gavene ute av skapet og 
under treet!    (foto: familien)

Min barndoms jul inneholder mange 
gode minner - også  gode stunder på 
fanget til mor(mor).        (foto: familien)
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Brøstad kirkeforening
av Thor-Arne Ervik

Brøstad kirke feirer 80 år i år! I den anledning ønsker kirkeforeninga å 
bidra til at man får en verdig markering av de 80 år. Markeringen finner 
sted søndag 5.november 2017, denne dagen er også Alle Helgens dag.
 

Kirka på Holm begynte å få behov for 
et malingstrøk, og siden vi visste at 

økonomien til menighetsrådet til tider er 

Hvordan kan disse to markeringer forenes?

Mange av de involverte i Kirkefore-
ninga opp gjennom tidene har nå nådd 
skjells år og alder. Flere som har vært 
nært knyttet til Brøstad kirke opp gjen-

nom årene har gått bort.

Dermed samles vi i takknemlighet for 
den innsats de som har gått foran oss,  
har lagt ned i kirkeforeninga, og for 
Brøstad kirke. 

Vi håper på ferdig innredet kjeller… Hvitmalt, - blek men fattet

Kirka er hvitmalt, mens leder for Dyrøy kirkes venner forholder seg 
blek, men fattet!

meget anstrengt, ba vi om å få lov til å ta 
oss av saken.

To glade gutter uten høydeskrekk.
Brødrene Mindaugas og Robertas henger høyt, 
men er langt fra sure!

Det resulterte i at tårnet og alle 
flater mot sør fikk seg et par strøk 
med maling, og det høvde jo godt 
siden det var flere bryllup der i 
sommer! 

Undertegnede fikk også prøve 
21-meters liften, men fant snart ut 
at det var best å holde seg på bak-
kenivå og la brødrene Mindaugas 
og Robertas ta seg av arbeidet i 
høyden!

Fotohilsen fra
Berit Nikolaisen,

Dyrøy kirkes venner

Det nærmer seg snart nyåpning av kjellerstua i Brøstad kirke. Det er allerede vedtatt 
hvilket møblement som skal på plass. Hele kjelleren er nå ferdigoppusset og kom-
mer til å bli riktig så fin, når den i nærmeste fremtid blir ferdigstilt. 

I den anledning var det også dugnad mandag 18. september, hvor man ryddet og 
klargjorde både loft og kjeller. Vi takker alle de som hadde tid og anledning til å 
være med å hjelpe!

…og nye bord i Menighetssalen
I menighetssalen finnes flere tyngre bord som er vanskelige å flytte på og som ikke 
er sammenleggbare. Derfor har Brøstad kirkeforening vedtatt å kjøpe inn nye bord 
som skal erstatte de gamle i menighetssalen. Dette vil lette det daglige arbeidet be-
traktelig.

Siste treff i høst:
16. november og 07. desember

Våren 2018:
18. januar, 15. februar,

15. mars, 19. april,
24. mai og 14. juni

Velkommen!

FORMIDDAGSTREFF 

Høsten 2017

Har du en ledig formiddagsstund? 
Da kan du ta deg en tur til 
Brøstad kirke, en torsdag i 

måneden kl. 10.30
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TAKK og BØNN
          Vi takker og ber for...

• Gudstjenestener til jul og nyttår

• Andaktene på Omsorgssenteret

• Samtalefellesskapet i kirka

• Formiddagstreffene i kirka

• Brøstadbotn Barnegospel

• Søndagsskolen på Dyrøya

• Menighetsrådet

• Kommunestyret og formannskapet

• Ansatte og frivillige i menigheten

• Alle som er ensomme og syke

• Alle som har mistet en av sine kjære

• Våre nytilflyttede flyktninger

• Alle som lever med krig og undertrykkelse 

• Alle som lever i fattigdom i verden

• Ekteskapene som inngås i Dyrøy

•  Vi ber om ny menighetspedagog i Dyrøy

• Elvetun skole og Dyrøy barnehage

• Adventstiden og juleferien

Andakter ved 
Dyrøy Omsorgssenter 

2017 - 2018

Torsdag 09. november kl. 17.15
Andakt v/John Taylor

Torsdag 23. november kl. 17.15
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 07. desember kl. 17.15
Andakt v/John Taylor

Torsdag 21. desember kl. 17.15
Gudstjeneste m/nattverd 

v/Thor-Arne Ervik

Torsdag 04. januar kl. 17.15
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Tirsdag 18. januar kl. 17.15
Andakt v/John Taylor

Torsdag 01. februar kl. 17.15
Andakt v/Thor-Arne Ervik

Tirsdag 15. februar kl. 17.15
Andakt v/John Taylor

Torsdag 01. mars kl. 17.15
Gudstjeneste m/nattverd 

v/Thor-Arne Ervik

Alle er hjertelig velkommen!

Åpningstider:
mandag: stengt
tirsdag til fredag: 1000 - 1530

lørdag: 1000 - 1400

Skaff deg en varmepumpe eller bytte ut den gamle - eller trenger den 
kanskje bare en service?  Vi leverer varmepumper med høy kvalitet. 

De fleste pumpene er lagervare. Mange av våre modeller kan du ta en 
nærmere titt på i vår utstilling hos LAVA AS i Tverrveien 16.   

Vi er sertifisert og autorisert MITSUBISHI og TOSHIBA forhandler. 

Ta gjerne kontakt for en gratis befaring. 

Med vennlig hilsen  
Varme- og kuldemontasje 

Kjell-Ivar Svendsen  
9311 BRØSTADBOTN  

tlf: 916 42 311  
vkmontasje@gmail.com 

Åpningstider:
mandag:  stengt
tirsdag - fredag:  1000 - 1530

lørdag:  1000 - 1530
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Blomsterbua
Begravelsesbyrå 

Salg av gravminner og navnetilførsel
Stell og beplantning av gravsteder

Anne Larsen,  95 94 53 18

Ringveien 4, 9305 FINNSNES

Verdighet - Lang erfaring
Vi besørger alt ved begravelse i nært samarbeid 
med pårørende og deres ønsker.      Døgnvakt 77 84 11 30

Man - Tor: 09.30 - 17.00
Fre: 09.30 - 18.00
Lør: 09.30 - 15.00

www.dyroymat.no   77 18 93 50

Dyrøymat AS

BEGRAVELSESBYRÅET 
i Brøstadbotn og Dyrøy

Sandbakk
    Begravelseshjelp as
Siv-Frida Høgmo

Tlf: 996 95 329 
Begravelse, Gravstein, Blomster

For mer informasjon gå inn på vår nettside: 
www.demas.no

Demas AS er en landsdekkende produsent og leveran-
dør av lavspente tavleprodukter til elektrobransjen. 
Bedriften har 28 års erfaring, har cirka 50 ansatte og 
er representert i Hønefoss, Dyrøy og Harstad. 
I 2017 utvidet bedriften sin virksomhet med datter-
selskapet Philip Hauge AS i Bergen.

God advents- og juletid !
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Høsten 2017
Samtalefellesskapet er et åpent fel-
lesskap i Dyrøy menighet. Samlin-
gene er hver tredje torsdag i Brøstad 
kirke. Samlingene starter kl.19.00 
med et hyggelig måltid. Dernest er 
det en innledning rundt et tema som 
etterfølges av samtale i grupper.

Torsdag 2. november

Torsdag 23. november

Torsdag 7. desember 
Mørketidsgudstjeneste

Alle er velkommen!

TAKKEANNONSER

Hjertelig takk for all omsorg og venn-
lig deltagelse ved vår snille og gode 
Svein Arild Jakobsens dødsfall, begra-
velse og minnesamvær. Takk for blom-
ster og pengene som kom inn til BK 
Tromsøs yngre avdeling. Og tusen takk 
til alle dere der heime som bidro til at 
minnesamværet kunne gjennomføres i 
Nordavindshagen. 

Varm takk fra Lena, 
Ingrid, Jørgen og Anna

05. november – Alle Helgens dag
Brøstad kirke  kl 11.00
Gudstjeneste v/sokneprest
Thor-Arne Ervik
Dyrøy korforening deltar
Ofring: Institutt for sjelesorg

12. november - 23. s. i treenighetstiden
Kastnes bedehus  kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Kastnes bedehus

19. november – 24. s. i treenighetstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Brøstad kirkeforening

26. november – Kristi Kongedag
Dyrøy kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: Viken senter

03. desember – 1. søndag i advent
Brøstad kirke kl. 16.00
Lysmesse v/sokneprest Jan Ole Berntsen
Konfirmantene deltar
Ofring: Norges Kristelige Student og
Skoleungdomslag, NKSS

07. desember - torsdag
Mørketidstgudstjeneste
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Dyrøy omsorgssenter, ute kl 19.00
Konfirmantene deltar.

10. desember – 2. søndag i advent
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/prost Sigurd Skollevoll
Ofring: NMS, Menighetens misjonsprosjekt.

17. desember – 3. søndag i advent
Dyrøy kirke kl. 18.00
JULEKONSERT  med
Blanke Messingen, Dyrøy korforening,
Oktetten, Brøstadbotn Barnegospel og
Dyrøy Kulturskole

23. desember – Lille Julaften 
Kastnes bedehus kl. 18.00 
Familiegudstjeneste
v/sokneprest Jan Ole Berntsen 
Ofring: Kirkens nødhjelp

24. desember – Julaften Dyrøy 
kirke kl. 14.00 Familiegudstjeneste
v/prost Sigurd Skollevoll  
Ofring: Kirkens bymisjon, Tromsø 

Brøstad kirke kl. 16.00 
Familiegudstjeneste 
v/sokneprest Thor-Arne Ervik 
Ofring: Kirkens nødhjelp

25. desember – Juledag
Brøstad kirke kl. 12.00 
Høytidsgudstjeneste
v/prest Rolv Bruun 
Ofring: Kirkens SOS Nord-Hålogaland

01. januar – Nyttårsdag
Brøstad kirke kl. 18.00
Aftensang v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Egen menighet

14. januar – 2. søn. i åpenbaringstiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Normisjon - region nord

21. januar – 3. søn. i åpenbaringstiden
Moen bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Fjellheim bibelskole

04. februar – Kristi forklarelsesdag
Brøstad kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste - LysVåken
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Utdeling av konfirmantbibler
Ofring: Det Norske Bibelselskap

14. februar – Askeonsdag
Brøstad kirke kl. 19.00
Gudstjeneste
v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Misjonsalliansen

18. februar – 1. søndag i fastetiden
Kastnes bedehus kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Kastnes bedehus

25. februar – 2. søndag i fastetiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Sjømannskirken - Nord Hålogaland

11. mars – 4. søndag i fastetiden
Brøstad kirke kl. 11.00
Høymesse v/sokneprest Thor-Arne Ervik
Ofring: Åpne dører

Hjertelig takk for all vennlig deltakelse 
ved vår kjære Rudolf Nikolaisens bort-
gang. Takk for blomster, minnekort og 
varme hilsener.

Familien

AVLYST!

NY TID!

AVLYST!



20 Menighetsbladet for Dyrøy   Nr. 3 - 2017

INFORMASJONSBLAD

  SLEKTERS GANG

DØPTE: 
23.07. Ersin Senol
22.10. Martin Aunli Espenes – tilhører Sørreisa

DØDE: 
15.06. Gunhild Kristiansen Bendiksen f. 1951

– tilhører Bardu
17.07. Karen Malene Sivertsen f. 1928
24.07. Signe Ruth Johansen f. 1920
26.08. Else Lindqvist Andreassen f. 1939
02.09. Hildur Kristine Danielsen f. 1923
05.09. Svein Arild Jakobsen f. 1958

– tilhører Tromsø
09.09. Elvine Jonette Alice Nikolaisen f. 1920
03.10. Inger Nanna P Pedersen f. 1936

VIGDE:
20.07. Lisbeth Bjørkavåg og Jan Solbakk 

– tilhører Sula
22.07. Ingvild Kirkfjell Hasfjord og Sondre Bergheim 

– tilhører Tromsø
05.08. Marthe Kristine Opheim og Gaute Sæbbe 

– tilhører Lenvik
05.08. Kine Mari Hanssen og Kenneth Bertheussen 

Dyrøy korforening
Brøstadbotn barnegospel

Dyrøy kulturskole
Blanke messingen

Oktetten

Inngang kr. 150,-/Barn gratis

Julekonsert
i Dyrøy kirke

Søndag 17. desember
kl. 18.00


